 تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته بتربية إسالمية متكاملة ،فيخلقه ،وجسمه ،وعـقله ،ولغـتـهوانتمائه إلى أمة اإلسالم.
 تدريبه على إقامة الصالة ،وأخذه بآداب السلوك والفضائل. تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية ،والمهارة العددية،والمهاراتالحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات. تعريفه بنعم هللا عليه في نفسه ،وفي بيئته االجتماعية والجغرافية ،ليحسن استخدامالنعم وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي ،وتعهد نشاطه االبتكاري وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه. تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وما له من الحقوق في حدود سنه وخصائصالمرحــلة التي يمر بها وغــرسحب وطنه واإلخالص لوالة أمره.
 توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبه على االستفادةمن أوقات فراغه.
 -إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته.

 صون اللسان عن الخطأ وحفظ القلم من الزلل وتكوين عادات لغوية سليمة. تعويدالتالميذ على قوة المالحظة والتفكير المنطقي المرتب. تربيةملكة االستنباط والحكم والتعليل وغير ذلك من الفوائد العقلية التي تعود عليه االتباع أسلوباالستقراء في دراسة القواعد.
 االستعانة بالقواعد على فهم الكالم على وجههالصحيح بما يساعد على استيعاب المعاني بسرعة إكساب التالميذ القدرة على استعمال القواعدفي المواقف اللغوية المختلفة شحذ العقول وصقل الذوق وتنمية ثروة الطالبةاللغوية . أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الجهورية بحيث ينطق الكلمات نطقا صحيحا ويؤديالمعاني أداءحسنا.
 أن تكتسب الطالبة القدرة على القراءة الصامتة بسرعة مناسبة معفهم األفكار الرئيسة والفرعية. تنمية القدرات على االستماع الجيدبحيث يستطيع الطالبة تركيز االنتباه فيما سمع. تنمية ميل الطالبة إلى القراءةواالطالع من خالل القراءة الحرة. اكتساب ثروة لغوية من خالل التعرفعلى كلمات جديدة. القدرة على حفظ النصوص. القدرة على فهم النص وتذوقهواستخراج الصور واألخيلة بما يتناسب مع المرحلة. القدرة على إبداء رأيه في بعض المواقف. تعليم الطالبة أصول الكتابة السليمة وسرعة الرسم الصحيح للكلمات التي تحتاج إليها فيالتعبير الكتابي. تنمية بعض االتجاهات لدى الطالبات مثل دقة االنتباه وقوة المالحظةوالعناية بالنظام والنظافة وإجادةالخط وحسن استعمال عالماتالترقيم.
 زيادة ثروة الطالبة اللغوية وتنمية المعلومات والخبرات والثقافة بما يشتمل عليه منموضوعاتها من فنوناألدب والثقافة والعلوم .
 -حفظ التراث البشري وسهولة نقل المعارفاإلنسانية من جيل إلى جيل .

 يتحدث الطالبة بجرأة وثقة أمام اآلخرين. تنمية قدرة الحوار واالتصال بين الناس والتخاطب معهم. يتمكن منالتعبير عن أفكاره وأحاسيسه. يكتسب آداب الحديث وبخاصة حسن االستماع واحترام اآلخرين. يستطيع ترتيب األفكار ترتيبا صحيحا. تتكون لديه القدرة على الكتابة فيما تتطلبه الحياة اليومية. ينمي قدرته على التفكير المنظم في حديثه وكتابته. يوظف ثروته اللفظية في موضوعات التعبير. يستطيع تلخيص األفكار الرئيسة في نصمعين. يميل إلى القراءة واالطالع الكتساب المهارات الكتابية والشفهية. يكتسب القدرة على فن اإللقاء. -تطبق ما تعلمته من القواعد النحويةواإلمالئية في التعبير.
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نشاطات التهيئة

رفع وعي المتعلمة بالمحتوي الجديد -
إثارة ميول المتعلمة حول مجال الوحدة -
قراءة المتعلمة لرموز ورسوم تفيدها في تحسين لغتها

القراءة

التعلم التعاوني

ص19

تكليف منزلي

2

نص االستماع "إلى البر"
أالحظ وأستنتج

تستمع إلى النص بإنصات وتركيز -
تفهم المسموع جيدا

االستماع

مهارة تفكير

ص22

مالحظة

3

نص االستماع "إلى البر"
أستمع وأجيب

تميز بين األصوات المختلفة -
تجيب أسئلة حول النص المسموع

التحدث واالستماع

مهارة تفكير

ص 24

أوراق قياس

4

النشيد "جدتي"

تستمع إلى النشيد ملحنا -
تفسر معاني بعض الكلمات الصعبة والجديدة التي وردت بالنص

االستماع والقراءة

التعلم التعاوني

ص 26

أوراق قياس

5

النشيد "جدتي"

تستظهر النشيد جيدا

القراءة

التعلم التعاوني

ص 26

تكليف منزلي

6

النص القرائي األول "صلة الرحم" الفهم واالستيعاب

تقرأ النص قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل

القراءة

التعلم التعاوني

ص 27

أوراق قياس

7

النص القرائي األول "صلة الرحم" الفهم واالستيعاب

تكتشف داللة الكلمات الجديدة من خالل الترادف والتضاد

القراءة والكتابة

حل المشكالت

ص 29

تكليف منزلي

8

األداء القرائي

قراءة كلمات من النص تشكل صعوبة -
قراءة مقطع من النص حول ظاهرة صوتية (أل القمرية أو
الشمسية) قراءة صحيحة

القراءة

حل المشكالت

ص 30

أوراق قياس
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..............
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األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده لغتى
تحضير  +توزيع  +أهداف
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +بنائي  +خماسي باالستراتيجيات  +ثالثي( الخطوات األربع ) ( +
) االستراتيجيات الحديثة  +مسرد  +تعلم نشط  +بطافات التخطيط
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
كتاب الطالبةو دليل المعلمه
+

سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
وسجل إنجاز الطالبة
+
المسرد

+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+

أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
اثراءات

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
_____________________________________________________
_____________
االسعار

لاير  = 140طباعة ملونة  +السي دي
لاير  = 70طباعة أبيض وأسود  +السي دي
) لاير ( للصف الواحد  = 40سي دي فقط
لاير  = 20جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
ساعة ) يضاف  50لاير  ( 24وخارج الرياض بارسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل

من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج

البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
) اي بان (
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
______________________________________________

ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال
المدير
0554466161

